Godkendelse af program for områdefornyelse i Fjordklyngen med tilhørende
finansieringsplan
Sagsnr.:
17/26332
Sagsansvarlig: Therese Rie Banggaard Agerkilde
RESUME
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der
indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1.
april 2018.

Direktør for Teknik og Miljø Hans Jørn Laursen vil være til stede under behandlingen af punktet samt
punktet vedr. fordeling af midler i puljer.
INDSTILLING
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes.

2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om
endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 21-03-2018
Fraværende: Lone Langballe, Torsten Nielsen, Kurt Johansen
Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 14-03-2018
Fraværende: Peter Juhl
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
BESLUTNING I LANDDISTRIKTSUDVALGET DEN 27-02-2018
Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at programmet for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan godkendes,

2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om
endelig godkendelse og endeligt tilsagn om statsstøtte.
SAGSFREMSTILLING
Historik

Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 1. marts 2017 (sag nr. 5) ansøgning om reservation af statslig
støtte til områdefornyelse i Fjordklyngen. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation
af det ansøgte støttebeløb på 3 mio. kr. Projektets samlede budget er på 9 mio. kr. under forudsætning af
kommunens egenfinansiering på 6. mio. kr.

Inddragelse og høring

På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i
Fjordklyngen og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af
områdefornyelse i Fjordklyngen. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i
Fjordklyngen ved et stort borgermøde den 16. januar 2018 og anbefales af følgegruppen for
områdefornyelsen i Fjordklyngen.

Beskrivelse

Områdefornyelsen i Fjordklyngen er resultatet af et borgerdrevet initiativ, hvor en gruppe borgere fra seks
byer er gået sammen om at skabe den ønskede udvikling for Fjordklyngen. Områdefornyelsen i
Fjordklyngen bygger videre på det fundament, der allerede er skabt i Fjordklyngen. Den har til formål at
styrke og løfte de seks individuelle landsbyer som en helhed, knytte byerne endnu tættere sammen og øge
antallet af tilflyttere og styrke områdets kulturhistorie og naturoplevelser for beboere i klyngen samt
naturturister.

For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder – Lokaleprojekter,
tværgående projekter og formidling:

1. Lokale projekter

1.1 Byparken Skals
1.2 Landsbyparken Skringstrup
1.3 Aktivitetsområde Ulbjerg
1.4 Forsamlingshuset Nr. Rind

2. Tværgående projekter

2.1

Spangen Simested Å

2.2

Værestedet Låstrup

2.3

Fjordtilgængelighed
2.3.1 Tanghuset Nederhede
2.3.2 Rind Bæk
2.3.3 Lynderup
2.3.4 Havneområdet Sundstrup
2.3.5 Ulbjerg Camping

3. Formidling

3.1

Formidlingsstrategi

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver
der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Programmets samlede budget er på 9 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 6 mio. kr.
I dagsordenspunkt til Teknisk Udvalg den 1. marts 2017 (punkt 5), fremgår det, at den kommunale
medfinansiering bliver finansieret fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.
Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der forligger et svar fra ministeriet på ansøgningen
om godkendelse af program og endelig tilsagn om støtte til gennemførelsen af Områdefornyelse i
Fjordklyngen.

I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår det, at der udover
områdefornyelsen forventes igangsæt supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for
byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere. Endvidere vil flere af de forventede
projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold.

Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og
myndighedsgodkendelser.
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